Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Colégio São Miguel
Circulo: Santarém
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

- Propomos que as pessoas que estão a receber subsídio de desemprego prestem serviços
em instituições de solidariedade social ou em serviços públicos, de modo a cumprirem um
horário de, pelo menos, 4 horas por dia. Isto faz com que ganhem mais experiência em
diversas áreas e possam mais facilmente arranjar emprego. Esta experiência enriquece o
currículo e, caso não aceitem, sem uma boa razão, não terão direito ao subsídio de
desemprego.
- Criar um incentivo aos jovens de maneira a que eles se sintam motivados para a agricultura.
Esse incentivo consiste em o estado beneficiar os novos empresários que criem uma
produção agrícola. Esses fundos servirão para o arranque da empresa e quanto esta começar
a ter lucro pagará então ao estado em baixas prestações e com juros baixos. Com este
incentivo, o setor agrícola fica mais forte, o país mais auto suficiente e incentiva-se o emprego
agrícola. O ideal será caminhar para a exportação.
- Os processos quando entram nos tribunais não podem demorar uma “eternidade” a serem
resolvidos. Os processos judiciais devem ser mais acelerados para atrair investimento
estrangeiro, como por exemplo os crimes de “colarinho branco” que devem ser punidos de
forma rápida e eficaz, para servirem de exemplo a outros, para que não cometam este tipo de
crime.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Maior controlo na atribuição do subsídio de desemprego
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2. Promover a Economia Nacional

3. Diminuir a evasão fiscal, a economia paralela, a corrupção, as burlas e o tráfico de
influências.
Criar um sistema fiscal que realmente compense as pessoas quando pedem recibo das
compras que fazem, de modo a evitar a fuga aos impostos.

